Планинарски клуб
“В р б и ц а”
Велика Плана
Бранка Радичевића 1

ДУРМИТОР
06 – 08. 07. 2018.год
Полазак :

06.07.2018. (петак), у 22 часова са паркинга испред биоскопа у Великој Плани.

Маршута :
Жабљак

Велика Плана – Крагујевац – Чачак – Ужице – Златибор – Пријепоље – Пљевља -

Први дан субота - око 7 сати стижемо на Жабљак. Смештај и доручак до 8.
Полазак на стазу у 9.
Успон на Пруташ (2.393) из Тодоровог Дола(1,800). Стаза је средње тешка,
очекивано време за успон 3 сата. Краћи одмор, повратак гребеном Баља Греда, до Шкрчког
Ждрјела, завршавамо на раскрсници за Шарбан где нас чека минибус. Дужина стазе око 8 км са
успоном око 800 м.
Други дан , недеља – полазак на стазу у 8 сати, минибусом до Седла. Преко Полица,
Зеленог вира, до Боботовог кука (2.522). Очекивано време успона је 3 сата. Спуштамо се на
превој испод Боботовог кука где правимо краћу паузу. У зависности од временских услова и
расположења групе, идемо до Ледене пећине или директно преко Локвица до Црног језера где
нас чека превоз.
Дужина стазе око 14 км са успоном од 800 м.
Полазак из Жабљака око 19 часова, очекивани долазак у Велику Плану 09.07. око 1
сат.
Напомена : Неопходна опрема за високогорске успоне. Понети планинарску књижицу са
плаћеном чланарином за 2018.год., оверену здравствену књижицу и пасош или личну карту за
прелазак границе.
Вођа акције задржава право да у случају непредвиђених околности измени план.
Цена :

3,400 дин + 10 еура (превоз, смештај и групно осигурање).

Улазак у НП Дурмитор плаћа сваки учесник сам, 3 евра по дану.
Смештај је у дво, тро и вишекреветним собама са купатилима, у зависности од броја учесника
акције. Храна из ранца. Могућност куповине хране у Жабљаку или ако се договоримо са
домаћином, вечера и ручак у кампу.
Пријаве, најкасније до 28.06.2018., искључиво са уплатом од 2.000 дин и фотокопијом пасоша
или личне карте , се примају код водича.
Временске прилике нису разлог за отказивање акције.
Водич - Коцић Гоган, тел : 026/4521-275 , моб. 064/19-43-629

